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ÖZET
Ergenler için Öfke Düzenleme Ölçeği’nin (EİÖDÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik 
çalışması 
Amaç: Bu çalışmanın amacı ortaokulda öğrenim gören ergenler için öfke düzenleme ölçeği geliştirmek ve 
geçerlik güvenirliğini araştırmaktır. 
Yöntem: Araştırmaya Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlköğretim Okulu ve Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu’nda 6. ve 8. sınıflar arasında öğrenim gören 630 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada 
geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için ortaokulda öğrenim gören dört farklı örneklem 
grubundan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ergenler İçin Öfke Düzenleme Ölçeğinin (EİÖDÖ) yapı geçerliği 
için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. EİÖDÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği için 
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ölçeği kullanılmıştır. EİÖDÖ’nün yakınsak ve ayırt edici geçerliği incelenmiş, 
ölçeğin faktör sayısını belirlemek için paralel analiz yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test-tekrar 
test korelasyonu, madde toplam korelasyonu ile iç tutarlık katsayısı Cronbach alfa ile birleşik güvenirlik ve 
çıkarılmış ortalama varyans değerleri hesaplanmıştır.
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyutlu olduğu ortaya çıkmıştır. EİÖDÖ’nün 18 maddesi 
toplam varyansın %50.17’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EİÖDÖ’nün üç faktörlü yapıya 
sahip olduğu doğrulanmıştır ve modelin uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç 
tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı, içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.77, işlevsel 
öfke düzenleme alt boyutu için 0.78, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 0.76 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta ara ile 97 öğrenciye uygulanması sonucu elde edilen test-tekrar test güvenirlik 
katsayısı içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için r=0.74, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme 
alt boyutu için r=0.62 ve işlevsel öfke düzenleme alt boyutu için r=0.62 olarak bulunmuştur.
Sonuç: EİÖDÖ ergenlerde öfke düzenleme yöntemlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Anahtar kelimeler: Duygu düzenleme, ergen, geçerlik, güvenirlik, öfke düzenleme

ABSTRACT
Development of Anger Regulation Scale for Adolescents (ARS-A): validity and 
reliability studies
Objective: The purpose of this study is to develop an Anger Regulation Scale for Adolescents (ARS-A), and 
investigate its validity, and reliability for Turkish adolescents.
Method: The participants were 630 secondary school students from 6th to 8th grade. Data were collected 
from four different sample groups attending the school. Exploratory factor analysis and confirmatory factor 
analysis for ARS-A were employed to examine validity of the scale. In order to check the criterion-related 
validity of ARS-A, the State-Trait Anger Expression Inventory was used. Convergent and differential reliability 
of the scale was examined, and parallel analysis was performed to determine number of factors of the scale. 
To test the reliability of the scale, Composite reliability, Cronbach’s alpha coefficient, item-total correlation 
values and test-retest values were computed. 
Results: Exploratory factor analysis yielded a three factor solution explaining 50.17% of variance. Moreover, 
confirmatory factor analysis performed with 18 items of ARS-A supported the three-factor solution and the 
model had good fit values. Cronbach’s alpha values indicating internal dysfunctional anger regulation 
subdimensions, were determined as 0.77 and as 0.78 for functional anger regulation and 0.76 for external-
dysfunctional anger regulation subdimensions. The scale was applied to 97 students with two weeks’ interval, 
and test-retest reliability values were determined as r=0.74 for internal dysfunctional anger regulation, r=0.62 
for both external dysfunctional anger regulation and functional anger regulation subdimensions.
Conclusion: The present study indicates that the ARS-A is a valid and reliable instrument to asses anger 
regulation strategies in Turkish adolescents.
Keywords: Emotion regulation, adolescent, validity, reliability, anger regulation
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GİRİŞ

Duygu, “insan ile içsel ya da dışsal çevre arasındaki 
ilişkileri kuran, devam ettiren ya da bozan süreç-

ler olarak” tanımlanmaktadır (1). Santrock (2) duyguyu, 
bir kişinin kendisi için, özellikle de iyilik hali için, 
önemli olan bir durum ya da etkileşim içindeyken orta-
ya çıkan his ya da duygulanım olarak tanımlamaktadır. 
Duygu, bireyin içinde bulunduğu ya da yaşadığı 
durumdan memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini 
yansıtan davranışlarla nitelendirilmektedir. Başka bir 
tanımda, Scherer (3) duyguyu, kişi için büyük bir öne-
me sahip olan dışsal ya da içsel bir olayın değerlendiril-
mesi ile organizmik alt sistemlerin tümü veya çoğu 
tarafından aynı anda verilen yanıtların göreceli olarak 
bir özeti olarak tanımlamaktadır (kızgınlık, üzüntü, 
neşe, korku, utanç, gurur, kıvanç, çaresizlik gibi). 
Frijda’ya göre (4) duygular, kişilerin bakış açılarına, 
değerlendirmelerine ve anlamın kişisel yüklemelerine 
dayanır. Ayrıca duygular özneldir. Başka bir ifade ile 
her birey aynı olay ve durum karşısında farlı duygular 
yaşayabilir.
 Yaşamın en büyük zorluklarından birisi duyguları 
başarılı bir şekilde düzenleyebilmektir (5). Belirli bir 
duyguyu azaltmak, arttırmak ya da sürdürmek, duygu-
muzu düzenlemek için yaptığımız eylemlerdir (6). 
Duygu düzenleme, bireylerin sahip olduğu duyguyu, 
duygulara ne zaman sahip olduklarını ve onları nasıl 
yaşadıklarını ve bu duyguları nasıl ifade ettiklerini etki-
leyen süreçleri ifade eder (7). Ruh sağlığımızı korumak 
ve iyilik halimizi sürdürmek için öfke duygusu düzen-
lememiz gereken duyguların başında gelmektedir.
 Öfke tüm duygularımız gibi hayatta kalmamız için 
biyolojik ve psikolojik bir korumadır. Biyolojik olarak 
öfke, iç ve dış taleplere, tehditlere ve baskılara verilen 
bir stres tepkisi olarak tanımlanır. Öfke bir sorun ve 
potansiyel bir tehdit olduğunda bizi uyarır. Aynı 
zamanda, bu sorun karşısında veya tehdite karşı koy-
mak için bize enerji verir. Yani bu hem bir uyarı sistemi 
hem de hayatta kalma mekanizmasıdır (8,9). 
Spielberger’e göre (10) öfke kavramı, otonom sinir sis-
teminin uyarılmasının eşlik ettiği ve hafif bir öfkeli 
sıkıntıdan öfkeli bir tırmanmaya doğru yoğunluğu 
değişebilen duygusal bir durum anlamına gelen 

duyguları içerir. DiGiuseppe ve Tafrate (11) öfkeyi; bir 
içsel, ruhsal, öznel duygu-durum ile ilişkili bilişsel ve 
fizyolojik uyarılma durumu olarak tanımlamaktadır. 
Bhave ve Saini’ye göreyse (12) öfke hem içsel hem de 
dışsal kaynaklı nedenlerle olabilen duygusal bir durum-
dur. Öfke, kişinin kendisi ya da başkalarının davranışla-
rıyla veya belirli olaylar ile içsel ve dışsal olayların bira-
rada olmasıyla ortaya çıkabilir. Power ve Dalgleish’ana 
göre (13) öfke, algılanan bir etken aracılığıyla bir ama-
cın ya da rolün hayal kırıklığı ya da engellenmesi sonu-
cunda oluşur. Beck’e göre (14) bir kişide bir olayın ken-
disinden çok, kişinin olaya yüklediği anlamlar ve olayı 
değerlendirme biçimi kişide belirli duygulara yola açar. 
Buna göre olaya gerçekçi olmayan ve abartılı bir anlam 
yükleyen bir kişinin duygusal tepkisi de muhtemelen 
uygunsuz ve aşırı olacaktır. Örneğin, öfkeyi harekete 
geçiren yaygın faktör, kişinin değerleri, ahlaki kodları 
ve kendisini koruyan kuralları da içeren kişisel alanına 
yönelik bir saldırıyı değerlendirmeye tabi tutmasıyla 
başlamaktadır. Öfkenin psikolojik dinamiğinde, kişi, 
öncelikle zararlı uyaranı nitelendiren ve tanımlayan 
birincil bir değerlendirme yapmaktadır. İkincil değer-
lendirmede ise kişi eş zamanlı olarak, zararlı uyaranın 
etkisine karşı koyma, onu nötralize etme veya püskürt-
me kapasitesini gözden geçirir. Engel’e göre ise (8) öfke, 
kişi tarafından bir şeylerin yolunda gitmediğine dair 
sinyal alındığında ortaya çıkabilir. Çoğu zaman biz 
sorunun tam olarak ne olduğu konusuna zaman ayır-
mayız. Bunun yerine öfkeyle yola çıkarak çevremizde 
her kim ve ne varsa ona öfkeleniriz. Lazarus (15), öfkeyi 
amaçla uyuşmayan olumsuz duygular arasında tanım-
lamıştır. Fehr ve Russell (16) ise öfkeyi hoş olmayan 
duygular arasında tanımlamışlardır; öfke, sinir ve içerle-
meden oluşmaktadır. Power ve Dalgleish (13) öfke 
temel duygusundan, haset, kıskançlık ve aşağılama 
duygularının türediğini vurgulamaktadırlar. Lazarus ve 
Lazarus’a (17) göreyse “öfke, kıskançlık ve haset” en 
güçlü ve sosyal olarak sıkıntılı duygular arasındadır. 
Kratz ve arkadaşları (9) ise öfkeyi, saldırganlık dürtüsü 
ve kavga davranışlarıyla ilişkilendirmişlerdir.
 Engel’e (8) göre öfke çok karmaşık bir duygu olabi-
lir. Öfke ile ilgili bir sorunu yokmuş gibi görünen insan-
lar aslında yardıma en çok ihtiyacı olan insanlar olabi-
lirler. Esasen, eğer öfke ile bir başkasına zarar 
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veriyorsanız, kendinize zarar veriyorsanız, başkalarının 
öfkeleri ile size zarar vermesine izin veriyorsanız, öfke-
nizi ifade etmekten korkuyorsanız, asla kızgın değilse-
niz, öfkeyi tutuyor, affedemiyor ve unutamıyorsanız 
bir sorununuz vardır. Yine, öfke ile baş etmeye büyük 
bir zaman harcıyorsanız, öfkelendiğinizde kontrolden 
çıkıyorsanız, aileniz, arkadaşlarınız size eleştirel ve suç-
layıcı yaklaştığında negatif bir eğilime sahip oluyorsa-
nız, öfkenizi ifade etme yollarında kendinizi çaresiz ve 
güçsüz hissediyorsanız, aniden öfkelenmenizin nedeni 
bilmiyorsanız, öfkenizi yanlış yönlendiyorsanız, öfke-
niz içten içe sizi yiyorsa bir sorununuz vardır. 
 Öfke ne olumlu ne de olumsuz bir duygudur. 
Öfkeyi olumlu veya olumsuz yapan, bizim öfkeyi ele 
alma biçimimize göre değişmektedir. Örneğin, öfke 
yaşamımızda işlevsel olmayan alanlarda değişiklikler 
yapmak için bizi motive edebilir, bu durumda çok 
olumlu bir duygu olabilir. Fakat hakkımızda yapılan bir 
dedikodu duyduğumuzda, öfkemizi saldırganlık ve 
pasif bir saldırganlık yolu ile ifade edersek bu durumda 
olumsuz bir duygu olur (8). Bhave ve Saini’ye (12) göre 
öfke bir yanlışı düzeltmek için ve bir problemi çözmek 
için bizi güdüleyebilir. Ancak aynı öfke uygun şekilde 
ifade edilmezse yıkıcı olabilir. Öfke duygusunun ifade 
edilişi Spielberger (10) tarafından üç boyutta kavramsal-
laştırılmıştır. Birincisi, içe dönük öfke (öfke-içte) yani 
kişi tarafından öfke duygularının bastırılmasıdır. İkincisi, 
öfke duygusunun çevredeki nesnelere ve insanlara doğ-
ru yönlendirilerek ifade edilmesidir (öfke-dışta). 
Üçüncüsü ise (öfke-kontrolü) bir kişinin öfke duyguları-
nı kontrol etme girişimlerini ne sıklıkla yaptığı ile ilgili-
dir. Bu kavramsallaştırmaya göre, bireylerin öfke duy-
gularını öfke-içte ve öfke-dışta boyutlarında ifade etme-
leri işlevsel olmayan ve uyumu bozucu bir durumu gös-
terirken, öfke-kontrolü boyutunun ise işlevsel ve uyuma 
yönelik bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir.
 Öfkenizi ifade etmenin sağlıklı yollarını bulmadık-
ça, öfke uygun olmayan, sağlıksız ya da ters sonuçlana-
bilecek bazı çıkışlar bulabilir. Öfkenizin sorumluluğu-
nu almadıkça hayatınızda büyük bir tahribata neden 
olabilir (8). Tekrarlayan öfke sorunları klinik müdahale-
leri zorunlu kılar. Günlük hayattaki bu çalkantılı duygu, 
ruh sağlığı uzmanları tarafından farklı ortamlarda karşı-
laşılan bozuklukların yaygın bir özelliğidir. Öfke 

duygusu çoğunlukla, kişilikte, psikosomatik durumlar-
da, şizofrenide, bipolar duygudurum bozukluklarında, 
organik bilişsel bozukluklarda, dürtü kontrol bozukluk-
larında ve travmadan kaynaklanan çeşitli durumlarda 
gözlemlenebilir. Öfke, bu klinik problemlerin geniş bir 
bağlamında merkezi bir konumdadır ve böyle bir kişi-
nin bu duygusunu düzenleyemediği (dysregulated) 
görülür. Başka bir ifade ile kişinin, süregelen öfke duy-
gusunu ifade etmesinden ve kontrol edememesinden 
kaynaklanır (18). Öfkeyi ele alma biçimi, bireyin fizik-
sel ve duygusal sağlığını, benlik saygısını, motivasyo-
nunu ve kendini savunma yeteneğini etkiler (8). Ayrıca 
çocukların öfke durumları, benlik saygılarını da etkile-
mektedir. Sağlıklı bir benlik saygısı, çocuğun öfke duy-
gularını iyi yönetebilmesi ile ilişkilidir (19). Sağlıksız 
öfke yönetimi kullanan çocuk ve ergenler ise öfkelerini 
daha az kontrol edebilirler, düşmanlık ve saldırganlık 
tepkileri ile daha hızlı öfkelenirler. Böyle çocuklar baş-
kalarını etkilemek için öfkelerini kullanabilirler. Ayrıca, 
yargıları/değerlendirmeleri bozulabilir ve öfkeli olmaya 
daha da yatkınlaşarak kronik bir öfke geliştirebilirler 
(20). Öfke gerçekten anlaşılması güç bir duygudur ve 
öfkenin kontrolü hakkında birçok düzeyde belirsizlikler 
vardır. Bu öznel sıkıntının, kişilerarası ilişkilerdeki 
bozulmayla ve sağlığın bozulmasıyla ilişkili olduğu gibi 
çeşitli saldırgan davranışların zararlı sonuçlarıyla ilişkili 
olduğu kesindir (18). Öfke aynı zamanda çoğu insanın 
kendi başlarına değiştirmek istemedikleri bir duygudur. 
Muhtemelen öfkeli insanlar, ruhsal yardım hizmetleri 
aramaya ve tedavi almaya daha az eğilimlidirler (11). 
 Nitekim alan yazında yer alan çalışmalarda öfke 
düzenlemenin; kalp damar sorunları (21), ergenlerdeki 
yeme bozukluğu (22), depresyon (23,24), karar verme 
davranışı (25) kural dışı davranışlar ve saldırganlık 
(26,27), çatışma çözme (28), davranışsal ve duygusal 
zorluklar (29), risk alma davranışları (30) ve iyi oluş (31) 
ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca başka bir çalış-
mada öfke düzenlemenin, ergenlerde akran zorbalığına 
karşı koruyucu olduğu ve saldırgan davranışları azalttı-
ğı görülmüştür (32).
 Alan yazındaki çalışmalarda da görüldüğü üzere, 
öfke duygusunu düzenleyememenin çok sayıda ruhsal 
soruna ve sıkıntıya neden olduğu veya bunlarla ilişkili 
olduğu görülmektedir. Bu bakımdan ergenlik 
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döneminde bu gruplara yönelik yapılacak koruyucu ve 
önleyici çalışmalar için ergenlerin öfke duygularını nasıl 
düzenlediklerini belirlemenin önemli olacağı ve buna 
yönelik bir ölçme aracına ihtiyaç olduğu düşünülmek-
tedir. Bu amaçla çalışmada, ülkemizdeki ergenler için 
öfke düzenleme ölçeği geliştirilerek, ölçeğin geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.

 YÖNTEM

 EİÖDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları dört 
farklı çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
açıdan çalışmanın her basamağının ayrı bir grupta 
yürütülerek genellenebilirliği artırmaya dönük bir 
önlem alınmıştır, böyle bir önlemin alınması bu çalış-
manın güçlü bir yönü olarak ifade edilebilir. 
Araştırmanın çalışma gruplarına, Diyarbakır ili 
Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlköğretim Okulu 
ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’unda 2011-2012 
eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler katıl-
mıştır. Araştırmanın birinci örneklem grubunu 130’u 
(%48.7) kız ve 137’si (%51.3) erkek olmak üzere top-
lam 267 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş orta-
laması 12.75, standart sapma (Ss)=0.98’dir. İkinci çalış-
ma grubunu, 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 11-16 
yaşları arasında olan, 181’i (%49.9) kız ve 182’si 
(%50.1) erkek olmak üzere toplam 363 öğrenci oluştur-
muştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 12.99, Ss=0.96’dır. 
Üçüncü çalışma grubuna 128 öğrenci katılmış ve bu 
grupla ölçüt geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Dördüncü 
çalışma grubuna 97 öğrenci katılmış ve bu grupla test-
tekrar test çalışması yapılmıştır.

	 Ergenler	için	Öfke	Düzenleme	Ölçeği’nin
	 Geliştirme	Çalışması	

 EİÖDÖ’nün geliştirilmesi aşamasında ortaokulların 
6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 60 öğren-
ciye “Öfkelendiğinizde bu duygunuzu yenmek ya da 
baş etmek için neler yaparsınız?” şeklinde açık uçlu bir 
soru sorularak bir ders saatinde kompozisyon biçimin-
de yazmaları istenmiştir. Kompozisyonlar gözden geçi-
rilerek içerik analizi yapılmış, ayrıca duygular, duygu 
düzenleme ve öfke duygusu ile ilgili alan yazın da 

incelenerek madde havuzunun oluşturulması ile ilgili 
olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalı-
şan 3 uzmandan da görüş alınarak ölçeğin 54 maddelik 
uygulama formu oluşturulmuştur. Daha sonra dört ayrı 
grup üzerinde EİÖDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalış-
maları yapılmıştır.

	 Veri	Toplama	Araçları

	 Sürekli	 Öfke	 ve	 Öfke	 İfade	 Tarzı	 Ölçeği:	
Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeğinin (SÖÖTÖ) 
Türkçe’ye uyarlama çalışması Özer (33) tarafından 
yapılmıştır. ‘Sürekli Öfke’ ve ‘Öfke İfade Tarzı’ olmak 
üzere iki temel ölçeği bulunmaktadır ve ölçek 34 mad-
deden oluşmaktadır. Sürekli Öfke 10 maddeden olu-
şurken, Öfke İfade Tarzı Ölçeğinde Öfke-İçte, Öfke-
Dışa ve Öfke-Kontrol olarak adlandırılan 24 maddeden 
oluşan üç alt ölçek yer almaktadır. Öfke-içte ve öfke-
dışa alt boyutları bireyin olumsuz öfke ifade tarzlarını 
yansıtırken, öfke-kontrol alt boyutu ise öfkenin birey 
tarafından olumlu bir biçimde ifade edilmesini yansıt-
maktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında Sürekli Kaygı 
Envanteri, Depresif Sıfatlar Listesi ve Öfke Envanteri ile 
ölçüt bağıntılı geçerliği incelenmiştir. Ölçeğin geçerlik 
çalışması sonucunda elde edilen korelasyon katsayıları, 
kaygı ile 0.40, depresyon ile 0.33 ve öfke ile 0.53’tür. 
Ölçeğin güvenirliği için elde edilen Cronbach alfa iç 
tutarlık katsayıları 0.67 ve 0.92 arasında bulunmuştur. 
Tekinsav Sütcü ve Aydın (34) SÖÖTÖ’nün psikomet-
rik özelliklerini çocuk ve ergenlerde incelemişlerdir. 
SÖÖTÖ’nün alt ölçekleri için Cronbach alfa ve iki 
yarım güvenirliği katsayılarıyla hesaplanan güvenirlik 
kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçüt geçerlik 
çalışmasında SÖÖTÖ ile Novaco Öfke Envanteri kısa 
formu arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulmuşlardır. 
Akranları tarafından öfkeli/saldırgan olarak değerlendi-
rilen çocuklar diğer gruba oranla SÖÖTÖ’nin üç alt 
ölçeğinden anlamlı biçimde daha yüksek, SÖÖTÖ’nin 
öfke kontrol alt ölçeğinden anlamlı biçimde daha düşük 
puan almışlardır. Bu çalışmada öfke-içte alt boyutunun 
iç tutarlık katsayısı 0.64, öfke-dışta alt boyutunun iç 
tutarlık katsayısı 0.80 ve öfke-kontrolü alt boyutunun 
iç tutarlık katsayısı ise 0.80 ve ölçeğin tümü için ise iç 
tutarlık katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur.
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	 Kişisel	 Bilgi	 Formu:	 Kişisel bilgi formundaki 
değişkenler, cinsiyet, yaş, sınıf gibi özellikler olarak 
belirlenmiştir.

	 İstatistiksel	Analiz

 Araştırmanın verileri IBM SPSS 22.0, LISREL 8.88 
ve Monte Carlo PCA Paralel Analiz paket programla-
rı ile analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belir-
lemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. EİÖDÖ’nün benzer ölçek geçerliğinin 
yanısıra yakınsak ve ayırt edici geçerliği de incelen-
miştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test-
tekrar test korelasyonu, madde toplam korelasyonu, 
iç tutarlık katsayısı Cronbach’ın alfa değeri ile 
Birleşik Güvenirlik (Composite Reliability, CR) ve 
Çıkarılmış Ortalama Varyans (Average Variance 
Extracted, AVE) değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin 
faktör sayısını belirlemek için yamaç-birikinti grafiği 
(scree plot), toplam varyans tablosu ve paralel ana-
lizden yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düze-
yi p<0.05 olarak alınmıştır.

	 BULGULAR

	 Çalışma	I

 Birinci çalışma grubunu 130’u (%48.7) kız ve 137’si 
(%51.3) erkek olmak üzere toplam 267 öğrenci oluştur-
muştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 12.75, Ss=0.98’dir. 
Birinci çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinden 
ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı 
faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada faktör-
leşme tekniği olarak da temel bileşenler analizi (princip-
le compenent analysis, PCA) uygulanmış ve direct 
oblik (eğik) döndürme tekniği kullanılmıştır. Analizlerde 
özdeğeri (eigenvalue) 1’in üzerinde olan faktörler esas 
alınmıştır (35). Faktör sayısına nihai olarak karar ver-
mek için öz değer (Kaiser’in kriteri) sayılarının yanında 
yamaç-birikinti grafiğinden ve paralel analiz tekniğin-
den yararlanılmıştır (36). Yapılan faktör analizi çalışma-
sında herhangi bir maddenin bir faktör için uygun olup 
olmadığına karar verirken faktör yükü en az 0.40 olma-
sı esas alınmıştır (37). Bir maddenin birden fazla 

faktörde bulunması durumunda faktörler arasındaki 
madde yükünün en az 0.10 değerinde fark olmasına 
dikkat edilmiştir.

 Açımlayıcı	 Faktör	Analizi	 (AFA)	 Sonuçları: 
Faktör analizi yapılmadan önce verilerin uygunluğunu 
gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.87 
Bartlett Testi ise anlamlı bulunmuştur (χ2=1467.126, 
df=153, p<0.001). Veriler üzerinde faktör analizi yapı-
labilmesi için minimum KMO değeri 0.60 olarak öne-
rilmektedir (35). Bu bulgular eldeki veriler üzerinden 
faktör analizi yapılmasının uygun olduğunu göster-
mektedir.
 Yapılan AFA sonucuna göre faktör yük değeri 
0.40’ın altında olan ve birden fazla faktör altında yer 
alan 36 madde elenerek EİÖDÖ’nün 18 maddelik 
nihai formu elde edilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi 
18 maddeden oluşan EİÖDÖ’nün üç faktörlü bir yapı-
da olduğu görülmektedir. Ölçeğin birinci faktörü, içsel 
işlevsel olmayan öfke düzenleme (Örn., “Beni öfke-
lendiren olayın sürekli olarak aklıma gelmesine engel 
olamam.”) ikinci faktörü, işlevsel öfke düzenleme 
(Örn., “Öfkemden nasıl kurtulacağımı düşünürüm.”), 
üçüncü faktörü, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenle-
me (Örn.,“Sinirimi gider bir kişiden çıkarırım.”) olarak 
belirlenmiştir. İçsel işlevsel olmayan öfke düzenleme 
alt boyutu toplam 6 maddeden oluşmaktadır. 
Maddelerin faktör yükleri ise 0.60 ile 0.72 arasında 
değişmektedir ve varyansın %29.15’ini açıklamıştır. 
İşlevsel öfke düzenleme alt boyutu toplam 7 madde-
den oluşmaktadır. Maddelerin faktör yükleri ise 0.49 
ile 0.73 arasında değişmektedir ve varyansın 
%13.18’ini açıklamıştır. Dışsal işlevsel olmayan öfke 
düzenleme alt boyutu toplam 5 maddeden oluşmak-
tadır. Maddelerin faktör yükleri ise 0.55 ile 0.82 ara-
sında değişmektedir ve varyansın %7.84’ünü açıkla-
mıştır. EİÖDÖ’nün 18 maddesi toplam varyansın 
%50.17’sini açıklamaktadır. Tablo 1’de görüldüğü 
üzere, EİÖDÖ’nün maddelerinin ortak faktör varyans 
değerleri 0.31 ile 0.66 arasındadır. Ayrıca her bir mad-
denin, içinde yer aldığı boyutun toplam puanı ile ara-
sındaki ilişkiyi gösteren madde toplam korelasyon 
değerlerinin ise 0.38 ile 0.69 arasında olduğu görül-
mektedir.



252 Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 29, Number 3, September 2016

Ergenler için Öfke Düzenleme Ölçeği’nin (EİÖDÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

 EİÖDÖ’nün direk oblik döndürme sonrası açımla-
yıcı faktör analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
 EİÖDÖ’nün faktör sayısını belirlemek için önce 
toplam varyans tablosu ile birlikte yamaç-birikinti 
grafiğine bakılmıştır. Toplam varyans tablosunda 
1’den büyük değere sahip dört boyutlu bir yapı elde 
edilmiştir. Yamaç-birikinti grafiği incelendiğinde ise 

grafikteki kırılmanın üçüncü boyuttan sonra olduğu 
görülmektedir (Şekil 1).
 EİÖDÖ’nün faktör sayısına tam olarak karar vermek 
için toplam varyans tablosunun ve yamaç-birikinti grafiği-
nin değerlendirilmesinin dışında ayrıca paralel analiz 
yapılmıştır. Pallant (36) eğitim ve psikoloji alanında yapı-
lan ölçek çalışmalarında faktör sayısına karar vermede 
paralel analiz yapılmasını ve sonuçlarının raporlaştırılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Paralel analiz sürecinde prog-
ram tarafından üretilen tesadüfi özdeğerler ile örneklem 
grubundan elde edilen gerçek özdeğerler karşılaştırılmakta 
ve örneklem grubundan elde edilen özdeğerin paralel ana-
liz sonucunda elde edilen öz değerden büyük olduğu her-
bir karşılaştırma bulgusu ölçeğin boyut sayısını göster-
mektedir. Paralel analizden elde edilen sonuca göre, 
EİÖDÖ’nün üç faktörlü bir yapıda olduğu tespit edilmiş-
tir. Paralel analiz sonucu Tablo 2’de sunulmuştur.

	 Çalışma	II

 İkinci çalışma grubunu, 6., 7. ve 8. sınıflarda öğre-
nim gören 11-16 yaşları arasında olan, 181’i (%49.9) 

Tablo	1:	EİÖDÖ’nün	AFA	sonucunda	elde	edilen,	faktör	yük	değerleri,	ortak	faktör	varyansı	ve	madde-toplam	
korelasyon	değerleri

Madde	Havuzu
No

Ölçek	Madde
No

F1 F2 F3
Ortak	Faktör	
Varyansı

Madde	Toplam	
Korelasyonları

49 3 0.72 0.50 0.53

42 5 0.71 0.46 0.48

43 2 0.70 0.50 0.53

33 12 0.67 0.50 0.57

28 16 0.64 0.17 0.54 0.60

36 8 0.60 0.23 0.54 0.60

39 13 0.10 0.73 0.56 0.58

7 17 0.72 0.50 0.52

3 9 0.63 0.37 0.41

52 11 -0.21 0.57 0.36 0.41

22 14 0.57 0.31 0.38

2 6 -0.14 0.56 -0.19 0.47 0.50

29 10 0.10 0.49 -0.30 0.40 0.45

18 1 0.82 0.65 0.67

19 7 0.78 0.66 0.69

12 18 0.78 0.57 0.60

24 15 -0.13 0.73 0.62 0.62

20 4 0.29 0.55 0.50 0.56

Özdeğer: 5.25 2.37 1.41

Açıklanan	Varyans: %29.15 %13.18 %7.84

(Toplam:%50.17)

F1= içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme, F2= işlevsel öfke düzenleme, F3= dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme

Şekil	1:	EİÖDÖ’ye	İlişkin	Yamaç-Birikinti	Grafiği

Madde numarası

Ö
zd

eğ
er
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kız ve 182’si (%50.1) erkek olmak üzere toplam 363 
öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 
12.99, Ss= 0.96’dır.

	 Doğrulayıcı	Faktör	Analizi	(DFA)	Sonuçları: 
AFA sonucunda elde edilen ölçeğin yapısının doğrula-
nıp doğrulanmadığı ikinci bir çalışma grubundan elde 
edilen veriler üzerine DFA yapılarak test edilmiştir. 
EİÖDÖ’nün 18 maddeden oluşan üç gizil değişkenli 
modelin sınanması için uygulanan DFA sonucunda 
uyum indeksleri incelenmiş ve elde edilen Ki-kare 
değerinin (χ2=288.17, Serbestlik derecesi (sd)=132, 
χ2/sd=2.19, p<0.01) anlamlı olduğu görülmüştür. 
Uygun bir modelin geliştirilmesi amaçlandığından, 
elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olmaması istenir. 
Ancak ki-kare değeri örneklem büyüklüğünden etki-
lenmektedir; büyük örneklemli modellerde, önemsiz 

farklılıklar sırf örneklem büyüklüğünden dolayı 
anlamlı çıkmaktadır. Dolayısıyla modele bakmak için 
örneklem büyüklüğünün etkisini en aza indiren ya da 
ortadan kaldıran çok sayıda uyum değerleri geliştiril-
miştir (35). Analiz sonucunda elde edilen uyum değer-
leri incelendiğinde ise Yaklaşık Hataların Ortalama 
Ka rekökü  (Root  Mean  Squa re  E r ro r  o f 
Approx imat ion=RMSEA)=0.057  (%90 GA, 
0.048;0.066), Ortalama Hataların Karekökü (Root 
Mean Square Residuals=RMR)=0.061, Standardize 
Edilmiş Kök Ortalama Kare Artık (Standardized Root 
Mean Square Residual=SRMR)=0.056, İyilik Uyum 
İndeksi (Goodness of Fit  Index=GFI)=0.92, 
Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (Adjusted Goodness 
of Fit Index=AGFI)=0.89, Karşılaştırmalı Uyum 
İndeksi  (Comparative Fit  Index=CFI)=0.96, 
Normlaştır ı lmış Uyum İndeksi (Normed Fit 

Tablo	2:	EİÖDÖ’nün	açımlayıcı	faktör	analizi-paralel	analiz	özdeğerlik	karşılaştırılması

Açımlayıcı	faktör	analizi
özdeğerlik	sonuçları

Paralel	analiz	kriter
özdeğerlik	sonuçları	

Karar

I.Boyut 5.25 1.48 Kabul

II.Boyut 2.37 1.38 Kabul

III.Boyut 1.41 1.31 Kabul

IV.Boyut 1.01 1.24 Ret

Tablo	3:	Ergenler	için	öfke	düzenleme	ölçeğinin	R2,	t	değerleri,	cronbach	alfa,	CR	ve	AVE	değerleri

Boyut Madde	No t* R2 α CR AVE

İçsel
İşlevsel
Olmayan
Öfke
Düzenleme

2 0.77 0.33

3 10.35 0.31

5 9.10 0.25 0.77 0.768 0.358 (%36)

8 13.27 0.46

12 12.69 0.43

16 11.55 0.37

İşlevsel
Öfke
Düzenleme

6 12.21 0.40

9 10.62 0.32

10 13.60 0.48

11 12.93 0.44 0.78 0.783 0.346 (%35)

13 8.88 024

14 7.22 0.16

17 11.29 0.36

Dışsal
İşlevsel
Olmayan
Öfke
Düzenleme

4 10.73 0.32

7 14.12 0.50

1 14.13 0.50 0.76 0.783 0.42 (%42)

15 11.86 0.38

18 12.21 0.40

*p<0.01, R2: Belirtme katsayısı, α: İç tutarlık katsayısı, CR: Birleşik güvenirlik, AVE: Çıkarılmış ortalama varyans
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Index=NFI)=0.93 ve Normlanmamış Uyum İndeksi 
(Non-normed Fit Index=NNFI)=0.95 olarak bulun-
muştur. Bu uyum değerleri açısından model ve gözle-
nen veri arasında uyum olduğu ve önerilen modelin 
kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği anlaşılmak-
tadır (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43). Ayrıca, EİÖDÖ’nün 
standardize edilmiş faktör yük değerleri, λ= 0.40 ile 
λ=0.71 arasındadır (Şekil 1) ve bütün maddelerin t 
değerleri (Tablo 3) p<0.01 düzeyinde anlamlı 
(t>2.576) bulunmuştur.
 Şekil 1’de EİÖDÖ’nün path (yol) diagramı görül-
mektedir (F1= İçsel işlevsel olmayan öfke düzenleme, 
F2= İşlevsel öfke düzenleme, F3= Dışsal işlevsel olma-
yan öfke düzenleme).
 Ergenler İçin Öfke Düzenleme Ölçeğinin belirtme 

katsayısı (R2), t değerleri, Cronbach alfa (α), birleşik 
güvenirlik (CR) ve çıkarılmış ortalama varyans (AVE) 
değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. Elde edilen değerler 
p<0.01 düzeyinde anlamlıdır.

	 Yakınsak	(Convergent)	ve	Ayırt	Edici
	 (Discriminant)	Geçerlik

 Uyum değerlerinin yanı sıra ölçeğin yapısının güve-
nirliğini test etmek için Birleşik Güvenirlik (CR) değeri 
hesaplanmaktadır. Raykov’a göre (44) birleşik güvenir-
lik yapısal eşitlik modeline özgü olarak hesaplanan, 
aynı türden olan (congeneric measures) ölçümlerin 
güvenirliğini gösteren bir katsayı ve güvenirlik indeksi-
dir. Yapısal eşitlik modellerinin ölçümlerdeki hata ora-
nından arınık bir biçimde hesaplama yapabilmesi (45) 
bu güvenirlik katsayısının tercih edilmesindeki en 
önemli nedendir. Ayrıca gizil bir yapıyı temsil eden 
belirli maddeler arasındaki yakınlaşmanın ölçüsünün 
bir özeti olan Çıkarılmış Ortalama Varyans (AVE) 
değerlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Birleşik 
Güvenirlik ve Çıkarılmış Ortalama Varyans değerleri 
aynı zamanda bir ölçeğin yakınsak geçerliğinin (con-
vergent validity) belirlenmesinde kullanılmaktadırlar. 
Yakınsak geçerlik, ölçülen benzer iki kavramın ilişkisi-
nin derecesinin değerlendirilmesidir (39). Hair ve arka-
daşları (39) Birleşik Güvenirlik değeri için 0.60 ile 0.70 
arasındaki değerlerin kabul edilebilir, 0.70 ve üzerinde-
ki değerlerin ise iyi kabul edildiğini belirtmektedirler. 
Çıkarılmış Ortalama Varyans Oranı için ise 0.50 ve 
üzeri olması önerilmektedir (46). EİÖDÖ’nün elde edi-
len birleşik güvenirlik değerlerinin her üç alt boyutta da 
iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Çıkarılmış ortalama 
varyans değerlerinin ise her üç alt boyutta kabul edilen 

Şekil	2:	EİÖDÖ’ye	İlişkin	Path	Diagramı

Tablo	4:	Ergenler	için	Öfke	Düzenleme	Ölçeği’nin	alt	ölçekleri	ile	Sürekli	Öfke	ve	Öfke	İfade	Tarzı	Ölçeği’nin	alt	
ölçekleri	arasındaki	pearson	korelasyon	katsayısı	değerleri

Faktörler 1 2 3 4 5 6 7

1.	İçsel	işlevsel	olmayan	öfke	düzenleme ---

2.	Dışsal	işlevsel	olmayan	öfke	düzenleme 0.54** ---

3.	İşlevsel	öfke	düzenleme -0.33 -0.37** ---

4.	Sürekli	öfke 0.70** 0.61** -0.36** ---

5.	Öfke	içte 0.59** 0.38** -0.16** 0.58** ---

6.	Öfke	dışta 0.61** 0.67** -0.36** 0.72** 0.56** ---

7.	Öfke	kontrolü -0.50** -0.43** 0.62** -0.51** -0.27** -0.49** ---

n=128, **p<0.01 
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değerin biraz altında olduğu görülmektedir. 
 Ayırt edici geçerlik kavramsal olarak benzer olan iki 
yapının farklılıklarının derecesidir. Çıkarılmış ortalama 
varyans değeri, iki yapı arasındaki korelasyonun karesi 
ile karşılaştırılır. Eğer AVE değeri bu korelasyonun kare-
sinden büyükse ayırt edici geçerlik için kanıt sağlanabi-
lir (39). EİÖDÖ’nün alt boyutlarının ayırt edici geçerliği 
için yapılan incelemede EİÖDÖ’nün üç alt boyutunun 
kendi aralarındaki ayırt edici geçerlikleri sağlanmıştır.

	 Çalışma	III

 EİÖDÖ’nün benzer ölçek geçerliliğini belirlemek 
amacıyla 128 öğrenci üzerinde yapılan analizler sonu-
cunda, EİÖDÖ’nün her bir alt boyutu ile SÖÖTÖ’nin 
alt ölçekleri arasındaki korelasyon değerleri Tablo 4’te 
sunulmuştur.
 Tablo 4’te görüldüğü üzere içsel işlevsel olmayan 
öfke düzenleme ile dışsal işlevsel olmayan öfke düzen-
leme, sürekli öfke, öfke içte, öfke dışta arasında olumlu 
yönde anlamlı ilişkiler var iken işlevsel öfke düzenleme 
ve öfke kontrolü ile arasında olumsuz yönde anlamlı 
ilişki vardır. Dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme ile 
sürekli öfke, öfke içte, öfke dışta arasında olumlu yön-
de anlamlı ilişkiler var iken işlevsel öfke düzenleme ve 
öfke kontrolü arasında olumsuz yönde anlamlı ilişki 
vardır. İşlevsel öfke düzenleme ile sürekli öfke, öfke 
içte, öfke dışta arasında olumsuz yönde anlamlı ilişki 
var iken; öfke kontrolü ile aralarında olumlu yönde 
yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.

	 Çalışma	IV

 Ölçeğin iki hafta ara ile 97 öğrenciye uygulanması 
sonucu elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı 
içsel işlevsel olmayan öfke düzenleme alt boyutu için 
r=0.74, dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme alt 
boyutu için r=0.62, işlevsel öfke düzenleme alt boyutu 
için r=0.62 olarak bulunmuştur.

	 EİÖDÖ’nün	Puanlanması

 EİÖDÖ’nin yanıtlama biçimi “(1) Hiçbir zaman, (2) 
Bazen, (3) Çoğu zaman ve (4) Her zaman” şeklinde 

dört dereceli bir yapıda düzenlenmiştir. Ölçekten 6 
maddenin (2., 3., 5., 8., 12., 16.) toplanmasıyla içsel 
işlevsel olmayan öfke düzenleme puanı, 7 maddenin 
(6., 9., 10., 11., 13., 14., 17.) toplanmasıyla işlevsel öfke 
düzenleme puanı ve 5 maddenin (1., 4., 7., 15., 18.) 
toplanmasıyla dışsal işlevsel olmayan öfke düzenleme 
puanı olmak üzere üç ayrı puan elde edilmektedir. 
Buna göre ergenlerin puanları hangi alt boyut ve boyut-
larda yüksek ise ona göre ergenlerin kullandıkları öfke 
düzenleme yöntemleri belirlenmektedir.

	 TARTIŞMA

 Bu çalışmada ortaokulda öğrenim gören ergenler 
için öfke düzenleme ölçeği geliştirilmiş ve ölçeğin psi-
kometrik özellikleri incelenmiştir. Dört ayrı çalışma gru-
bundan toplanan veriler üzerinden EİÖDÖ’nün geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla, 
EİÖDÖ’nün yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmış ve ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği 
test edilmiştir. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçla-
rına göre üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüş-
tür. EİÖDÖ’nün faktör sayısını belirlemek için yapılan 
paralel analiz sonuçları da faktör analizi sonucunu doğ-
rulamıştır. Aynı zamanda ölçeğin yakınsak ve ayırt edici 
geçerliği incelenmiştir. Öte yandan AFA sonucu elde 
edilen yapının doğrulanıp doğrulanmadığı DFA ile ana-
liz edilmiş ve DFA sonucuna göre, AGFI değerinin 
kabul edilebilir düzeye çok yakın bir değere sahip oldu-
ğu diğer bazı uyum değerlerinin kabul edilebilir, bazıla-
rının ise iyi uyuma sahip bir yapıya işaret ettiği görül-
müştür. AFA ve DFA sonucu elde edilen madde yükleri-
nin büyüklüğü tatmin edici bulunmuştur. Yapılan ölçüt 
bağıntılı geçerlik çalışmasında ise EİÖDÖ’nün, SÖÖTÖ 
ile anlamlı düzeyde ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. 
EİÖDÖ’nün güvenirliği için elde edilen iç tutarlık katsa-
yıları, birleşik güvenirlik değerleri, ortak faktör varyans 
değerleri ve test-tekrar test sonuçları ölçeğin güvenilir 
bir araç olduğunu gösterniştir. 
 Gross’a göre (7) ihtiyaç duyulduğunda duygu 
düzenleme biçimleri “içsel” ve “dışsal” olarak ayırılabi-
lir. Örneğin, bir kişinin öfkelendiği zaman diğer bir kişi 
öfkesini yönetmesine yardımcı oluyorsa bu “dışsal 
duygu düzenleme” iken eğer kişi kendi kendisini 
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sakinleştirmeye çalışabiliyorsa bu “içsel duygu 
düzenleme”dir. EİÖDÖ’nün alt boyutlarının isimlendi-
rilmesinde (7) duygu düzenleme konusundaki bu 
kuramsal açıklamalar dikkate alınmıştır.
 Kişinin öfkesini ifade etme yolu ve baş etmesi kişi 
hakkında fikir edinilmesini sağlayan en önemli şeyler-
den birisidir Bu kişiliğinizi, ilişkilerinizin niteliğini, sağ-
lığınızı etkileyebilir hatta değer sisteminizi etkileyebilir. 
Ne yazık ki çoğu insan hayatlarının ne öfkeleri tarafın-
dan nasıl şekillendiğini ve etkilendiğini ne de öfkeninin 
ne kadar bir güçlü bir duygu olduğu gerçeğini fark 
etmezler. Öfke, hayatınızda ve başkalarının hayatında 
değişiklikler yapmak için sizi güdüleyebilir ya da bu 
sizi fiziksel ve duygusal olarak hasta edebilir. Öfke sizi 
güçlendirebilir ve hayatınıza canlılık katabilir ya da iliş-
kilerinizi zehirleyebilir ve enerjinizi tüketebilir (8). Öte 
yandan bir çocuğun birincil gelişimsel görevlerinden bir 
tanesi, zorlanmasına neden olan duyguların üstesinden 
gelebilmek ve kendi kendisini sakinleştirmek için etkili 
bir duygu düzenleme sistemini oluşturmaktır (19).       
Bu açıdan bakıldığında öfke duygusunun düzenlenme-
si kişinin iyi oluşuna önemli katkılar sunabilir. Özellikle 
ergenlerin öfkelerini nasıl düzenlediklerini belirlemek 
için çalışma kapsamında kültürümüze uygun olarak 
geliştirilmiş olan ve geçerlik ile güvenirliği sağlanmış 
olan EİÖDÖ’nün bu amaca hizmet edebileceği düşü-
nülmektedir.
 İleride yapılacak çalışmalarda EİÖDÖ’nün geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları ilkokul çağındaki çocuklar ile 
liseli ergenler üzerinde de yapılabilir. EİÖDÖ’nün bu 
gruplar için de uygun bir ölçme aracı olup olmadığı 
incelenebilir. Bütün çalışmalar gibi bu çalışmanında 
bazı sınırlılıkları vardır. Örneklem grubunun kolay ula-
şılabilir bir örneklem grubundan seçilmiş olması, klinik 
özelliklere sahip ergenlerin araştırma grubunda yer 
almamış olmaları, sadece bir ilden verilerin toplanmış 

olması sınırlılıklar olarak sayılabilir. Bu nedenle farklı il, 
bölge ve okullarda öğrenim gören öğrencilerden veri 
toplanarak EİÖDÖ’nün psikometrik özelliklerinin ince-
lenmesi yararlı olabilir. Ayrıca ölçeğin, klinik tablo gös-
teren ergenler üzerinde de özelliklerinin incelenmesi 
önerilebilir. Çalışmanın başka bir sınırlılığı olarak da 
katılımcıların tanısal değerlendirmelerinin bilinmeme-
sinden dolayı bu ölçeğin eğer varsa kişilerin bu tanıla-
rından etkilenmiş olabileceği söylenebilir. Öte yandan, 
EİÖDÖ’yü i leride kullanacak çalışmacıların 
EİÖDÖ’nün çıkarılmış ortalama varyans değerlerinin 
kabul edilebilir değerlerin biraz altında bulunduğunu 
gözönünde bulundurmaları gerekir. Sonuç olarak 
EİÖDÖ’nün psikometrik özelliklerinin incelendiği bu 
çalışmadan elde edilen genel bulgulara bakıldığında 
EİÖDÖ’nün erken ergenlik dönemindeki çocuklar için 
geçerli ve güvenilir olarak uygulanabileceğini düşün-
dürmektedir.

Çıkar	çatışması: Yazar çıkar çatışması beyan etmemiştir.

Finansal	destek: Yazar finansal destek beyan etmemiştir.

Teşekkür:	Çalışmanın geliştirilmesinde değerli geribildirimlerde 

bulunan sayın Doç. Dr. Baki Duy’a teşekkür ederim.
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